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V oorwoord

DAG ALLEMAAL,
Onze uitnodiging om opnieuw lid te

worden van Kring Modest viel ondertus-
sen al in uw bus. We trachten ook in
2014 opnieuw onze doelstelling te reali-
seren voor onze leden: oud-gedienden
én actieven verenigen om voor beide
doelgroepen een gezellige activiteit aan
te bieden. We doen dit zeker nog een
jaar verder. Deze activiteiten laten im-
mers toe om (oud-)collega’s in een ge-
zellig kader te ontmoeten en eventueel
nog eens na te genieten van herinnerin-
gen. In december maken we dan op-
nieuw de balans om te zien of we deze
doelstelling nog steeds waarmaken.

Ondertussen biedt Kring Modest, sa-
men met andere verenigingen van artil-
leristen, ook haar bijdrage aan Bataljon
Artillerie bij de herinrichting van de staf-
blok en het Artilleriehuis. Mil Van Put en
Louis Vranckx werken mee aan een
werkgroep die het patrimonium van 2A
(en andere eenheden) haar plaats geeft
binnen het Bataljon Artillerie.

In dit nummer leest u verder nog een
laatste deel over het relaas van een
wachtmeester die 100 jaar geleden in
2A aan de Groote Oorlog begon en ge-
ven we een overzicht van onze activitei-
ten voor het komende jaar.

Hopelijk tot binnenkort op één van onze
activiteiten!
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De Last Post en de  Menenpoort.

" In 2014 en de volgende vier jaren herdenkt ons land ( en vele andere landen in de
wereld) de bloedige oorlog van 1914-1918.

Aan monumenten en op talrijke begraafplaatsen zal in de periode de " LAST POST"
geblazen worden.

De Last Post Association is een Ieperse vrijwilligersorganisatie. De vereniging werd opgericht in 1928 en
organiseert sindsdien elke avond de Last Post plechtigheid. Zij stelt zich tot doel deze traditie eeuwig in
stand te houden.

De Last Post Association wil bijdragen tot alles wat de betekenis van de hulde kan versterken en ook
eerbied wekken voor alles wat de Menenpoort vertegenwoordigt: het offer en het lijden, maar ook de
solidariteit, het plichtsbewustzijn en de heldhaftigheid van de soldaten die aan de strijd deelnamen.

Het is een traditie dat de klaroeners van de organisatie het uniform van de vrijwilligers van de lokale
brandweer dragen, waartoe ze behoren.

De organisatie beheert eveneens het Last Post fonds, dat de financiële middelen voorziet voor de on-
dersteuning van de plechtigheid.

Missie

Trouw aan de statuten, wil de Last Post Association, de soldaten van het Britse Rijk die het leven lieten
tijdens de Grote Oorlog van 1914-'18, eren en herdenken. Wij betuigen deze dankbaarheid, elke dag
opnieuw, aan hen die streden en sneuvelden voor het herstel van de vrede en de onafhankelijkheid van
België.

De betekenis van de plechtigheid is in de loop der jaren wat uitgebreid: wanneer de Last Post tegen-
woordig geblazen wordt, herdenken we niet enkel en alleen de gesneuvelden van het Britse Gemene-
best, maar evenzeer de Belgische, Franse en andere geallieerden, die ten koste van alles meevochten.

Aan de ‘andere zijde' lieten ook velen het leven. Vijanden toen, maar partners in het verenigde Europa
van nu. Aldus vertegenwoordigt de Last Post niet alleen een kijk op ons verleden, maar ook een signaal
van hoop naar de toekomst toe.

Symboliek

Iedere dag even voor acht uur legt de politie het verkeer stil aan de Menenpoort: het dagelijks leven
houdt even halt om doorheen de Last Postplechtigheid terug te keren naar '14 18 en de gevallen solda-
ten te eren en gedenken.

Als plaats werd de Menenpoort gekozen, de plaats waar-
langs vele soldaten naar het front trokken, velen om nooit
meer terug te keren.

De Last Post is oorspronkelijk het klaroengeschal dat in
het Britse en andere legers het einde van de werkdag
aankondigde. In de context van de Last Postplechtig-
heid staat het voor een definitief vaarwel aan de gesneu-
velden.
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De Mythe achter de Last Post

Volgens overlevering zou het allemaal begonnen zijn in 1862 tijdens de Amerikaanse burger-
oorlog, Het is een verhaal dat niet historisch kan bewezen worden, niettemin is het een leuk
verhaal

Terwijl legerelementen van de UNIE onder bevel van kapitein Robert ELLICOM-
BE in de buurt van Harrison's Landing in Virginia stonden, bevonden zich aan de andere kant van deze smalle
landstrook de tropen van de CONFEDERATIE..

Tijdens de nacht hoorde Kapitein ELLICOMBE het gekreun van een ernstig gewonde soldaat. Niet wetende of het
een soldaat van de Unie of van de Confederatie was, besloot de kapitein om het slachtoffer ter hulp te komen en
hem de nodige medische verzorging te bieden. Onder het onophoudelijk vuur van de gevechten , sluipt hij tot bij de
gewonde soldaat en brengt hem achter de lijnen van het leger van de UNIE.. Als hij in de duisternis zijn kamp be-
reikt, stelt hij vast dat het een vijandelijke soldaat is, die reeds overleden is. De kapitein ontsteekt een lamp en in
het wankele licht ziet het gelaat van de dode soldaat: het was zijn eigen zoon!...

De jongen studeerde muziek in het Zuiden en toen de oorlog uitbrak, naam hij, zonder iemand te verwittigen,
dienst in het leger van de CONFEDERATIE

De volgende ochtend vraagt hij de toelating aan zijn oversten, om de soldaat met militaire eer te begraven. Dit ver-
zoek wordt uitzonderlijk ingewilligd. Maar een begeleiding door de muziekkapel van het leger werd hem geweigerd
omdat zijn zoon een vijand was. Maar uit respect voor de vader, werd hem echter één muzikant toegewezen: de
kapitein koos voor een hoornblazer. In de jas van zijn zoon, stak een stukje papier met een reeks noten en hij
vroeg de muzikant om die te spelen.

En zo zou de aangrijpende melodie van " THE LAST POST" zijn ontstaan die tegenwoordig op iedere militai-
re begraafplaats en aan de oorlogsmonumenten weerklinkt.

Telkens wij aangrijpend muziekstuk horen , herinneren wij ons de vele soldaten die hun leven gegeven hebben
voor ons land.

Een korte versie van deze melodie wordt iedere avond om 20.00uur aan de Menenpoort in IEPER geblazen door
de klaroenblazers van de Ieperse Brandweer en dit reeds sinds 1928 als aandenken aan de duizenden soldaten
die hun leven lieten aan het Ijzerfront.

De tekst van de hymne is als volgt:

Day is done, gone the sun De dag is voorbij: de zon is weg

From the lakes,from the hills van de meren, van de heuvels
From the sky, all is wel van de hemel, alles is goed
Safely rest, God is nigh veilig rusten, God is nabij.

Fading light, dims the sight Het lichtg vervaagd, verduistert het zicht
And a star, gems the sky En een ster schie r t aan de heme l
Gleaming bright, from afar Glanzend helder, vanuit de verte

Drawing nigh, falls the night Tekenend nabij, valt de nacht
Thanks and praise, for our days Dank en loof, voor onze dagen
Neath the sun, neath the stars Onder de zon, onder de sterren,

Neath the sky, as we go Onder de hemel, als wij gaan
This we know, God is nigh Dit weten we, God is nabij!
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De Menenpoort werd opgericht in 1927 als herdenkingsmonument voor de onbekende Britse soldaten die
het leven lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op de poort staan maar liefst 54.896 namen gegraveerd.
De Menenpoort werd op 24 juli 1927 ingehuldigd door veldmaarschalk Herbert Plumer van het Britse Le-
ger. We zien Plumer op het spreekgestoelte. Wie goed kijkt ziet onder de poort door op de achtergrond de
Lakenhalle in heropbouw.

55.000 namen van vermiste soldaten kan je te-
rugvinden op "de Menenpoort" in Ieper. Oor-
spronkelijk waren ze daar begonnen met de
vermisten te vernoemen, maar "de Menenpoort"
bleek uiteindelijk niet groot genoeg te zijn. Op
het Tyne Cot Cemetery te Passendale vind je
nog namen van 34.957 soldaten
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19 Oktober 2013 De uitstap naar Brussel

Kring Modest heeft de jaarlijkse gewoonte om in het najaar een uitstap te organiseren en al doende nog
eens gezellig samen te komen. De planning was het parlement zoals je wellicht in de vorige editie kon le-
zen. Maar helaas, onverwachts werd er van overheidswege wat georganiseerd en moest er uitgekeken
worden naar een alternatief. De keuze viel op Het Voormalige Paleis Van Brussel - Archeologische Site
Van De Coudenberg.

Een impressie van wat u heeft gemist:

Deze leden hadden de zon meegebracht en hebben genoten van de uitstap:
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Weet ge wat?

Kom  op zaterdag 29 maart naar Lier !

Kring Modest houdt de tradities van 2A en zijn peterstad in ere. De voorstellingen van de schoolbond wer-
den jaarlijks bijgewoond. Dit was vooral in trek bij de miliciens die indertijd in de BSD verbleven, zij kon-
den rekenen op een paar dagen extra verlof in België.

Schrijf tijdig in !

Om tijdig het nodige aantal plaatsen voor de activiteit van 29 Mar te reserveren, vragen we wel reeds uw
eventuele aanwezigheid te melden via KringModest2A@mil.be.

Over het stuk

In “Weet ge wat?” zijn een man en een vrouw aan het woord die elkaar
graag zien, alleen hebben ze er niet dezelfde woorden voor.

Hij (45) is leraar Esthetica maar hij geniet van een of andere verlofrege-
ling in het onderwijs. Nu is hij een woordkunstenaar. Een stand up co-
median, schrijver, acteur. Hij bereidt zijn volgende zaalshow voor.

Zij (28) was een van zijn leerlingen in het secundair onderwijs. Ze heeft
een diploma economie maar werkt bij een begrafenisondernemer en
zorgt zo voor een vast inkomen.

Zij is zijn klankbord, steun en toeverlaat, zijn vangnet, zijn rugdekking.

Ze zijn nu zo’n tien jaar getrouwd en hebben drie kinderen (twee van
hen samen).

Na een avondje uit voeren ze een moeizaam gesprek over hun relatie in
zijn werkruimte.

Lid worden van “Kring Modest”
Alle leden hebben ondertussen de uitnodiging gekregen om hun lidgeld te betalen.

Wij mochten vorig jaar 3 nieuwe leden bijschrijven.

Uiteraard zijn nieuwe leden steeds welkom. Deze nieuwe leden bieden we het eerste jaar een gratis
lidmaatschap aan. Nieuwe leden melden zich aan via info@2de-artillerie.be .

Als nieuw lid bent u tevens direct uitgenodigd om deel te nemen aan onze activiteiten.

Deze zijn voor 2014:

Tevens krijgt u 2x per jaar de “Modest” thuis gestuurd

29 Mar 2014 Schoolbond Lier voorstelling “Weet Ge Wat?” (www.schoolbond.be)

11 Okt 2014 Familieactiviteit te Houthalen

05 Dec 2014 Sint-Barbara plechtigheid te Brasschaat (Dag Aie)
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Gabriëls oorlog (2A-8A) (deel 3)

Frontstrepen
Het verstrekken van de zogenoemde frontstrepen werd inge-
voerd in 1916.

De frontstrepen waren geen decoraties of onderscheidingen,
maar een soort anciënniteit die uit erkentelijkheid aan de Belgi-
sche frontssoldaten werden toegekend en waaraan een geldelij-
ke vergoeding was verbonden.  Zo was de eerste frontstreep
tijdens de oorlogsjaren al goed voor een extra veertig centiem
per dag.

Militairen kregen die eerste streep na 18 maanden frontdienst
terwijl een volgende streep werd voorzien voor iedere aanvul-
lende periode van telkens 6 maanden.

Begin 1917 werd het stelsel echter gewijzigd in die zin dat voor
de toekenning van de eerste streep slechts 12 in plaats van 18
maanden frontdienst nodig waren.

Op 1 februari 1919 werd de laatste frontstreep (de 8e) toege-
kend aan alle militairen die de hele periode 1914-1918 hadden
deelgenomen.

Acht frontstrepen was dan ook het
maximum dat kon worden behaald.

De frontstrepen werden aanvankelijk in
een hoek van 45 graden, later 30 gra-
den, bovenaan op de linkermouw ge-
naaid. Goud was hierbij voorbehouden
voor de officieren, de onderofficieren
kregen zilveren balken en de korporaals
en soldaten moesten het stellen met
een rode wollen streep.

Na de wapenstilstand werd de dagelijkse vergoeding omgezet
in een rente die driemaandelijks werd betaald. Acht frontstrepen
waren toen goed voor een vergoeding van 450 frank, een be-
drag dat jaarlijks werd geïndexeerd en bij overlijden voor de
helft overging op de weduwe.

Het bevrijdingsoffensief.
1918 zou uiteindelijk het laatste jaar van de oorlog worden. Van
maart tot juni waren de Duitsers onophoudelijk in de aanval in
een poging om een beslissende doorbraak te kunnen forceren,
maar dat lukte niet en stilaan keerden de kansen.

Halverwege augustus 1918 lag Gabriël nog met het 8e artillerie
in stelling te Brielen.

Daar ruilde hij op 20 augustus de 30ste batterij voor de 28ste

waarmee hij uiteindelijk zou gaan deelnemen aan het bevrij-
dingsoffensief.

In de herfst van 1918 kwam het hele front in beweging. Overal
zetten de geallieerde legers een offensief in en ook het Belgi-
sche leger kwam uit haar stellingen aan de IJzer.

In het noordwesten nog steeds beschermd door het water van
de IJzervlakte, namen drie aanvalsgroepen posities in tussen
Diksmuide en Ieper, dit over een front van een 12-tal kilometers.

De 8ste infanteriedivisie bestaande uit het 7e, het 16e en het 17e

linieregiment, kreeg de meest zuidelijke sector die zich situeer-
de tussen Langemark en ’t Wieltje, een gehucht nabij Ieper.

Deze sector had een breedte van een goede 2 kilometer waarbij
aan elk van de voornoemde regimenten een front van zo’n 700
meter werd toegewezen. Zowat 6 kilometer achter deze frontlijn
had het 8ste artillerie zich opgesteld,  klaar om hen vuursteun te
geven.

Op 28 september 1918 om 2.30 uur begon over het volledige
front een kanonnade die 3 uur lang zou duren.

Toen werd alles even donker en stil, werd geroepen “bajonette
au canon”, volgde een lang fluitsignaal en op het bevel “en
avant” verlieten de Belgen hun stellingen.

Aanvankelijk was de vooruitgang heel bemoedigend. Zo kon
men Zonnebeke gemakkelijk ontzetten en de infanteristen raak-
ten vlot tot in de omgeving van Dadizele.

Maar, vier jaar oorlog hadden het landschap geteisterd en door
de aanhoudende regen was de grond doorweekt.

De lichte kanonnen van het 8A hadden de opmars door de
modder nog kunnen volgen, maar het was bijna onmogelijk om
nog ergens een droge plek voor hun opstelling te vinden.

Op 29 september vorderde de 8ste infanteriedivisie nog nauwe-
lijks.

Het verplaatsen van de artillerie ging steeds maar moeilijker
terwijl de Duitse tegenstand veel heviger was dan de legerlei-
ding had verwacht. Wel kon Moorslede worden ingenomen en
de troepen naderden de weg Roeselare – Menen.

In de vroege morgen van 30 september begon de aanval op de
Duitse Flandern I Stellung.

Het bleef onophoudelijk regenen en er heerste een gure storm-
wind. Ondanks het steunvuur van de artillerie werden alle aan-
vallen afgeslagen.

Het 17de Linie telde die dag meer dan 100 doden en gewonden.
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De daaropvolgende dagen bleef het slechte weer maar aanhou-
den. De gevechten hadden zich nu gericht op Sint-Pieter, een
deelgemeente van Rollegem-Kapelle.

De Belgen wilden er een doorbraak forceren, maar de zware
beschietingen door hun artillerie haalden weinig uit en hun aan-
vallen werden steeds weer afgeblokt door een diepverspreide
verdedigingslinie. De enige oplossing om die te doorbreken was
het naderbij schuiven van de artillerie en het aanbrengen van
frisse troepen.

De Duitsers van hun kant wilden koste wat kost de Belgen te-
rugdrijven. Hun kanonnen bulderden onophoudelijk en hun mi-
trailleurs bleven maar ratelen, maar ook hun tegenaanvallen
mislukten.

De 8ste infanteriedivisie was het offensief begonnen met 201
officieren en 6.021 soldaten.

Zes dagen later, op 3 oktober, telde men al het verlies van 87
officieren en 1.842 soldaten.

De gevechten aan de weg Roeselare-Menen werden uiteindelijk
een kat - en - muisspel dat nog twee weken zou duren.

Op 9 oktober kregen de doodvermoeide soldaten van de 8ste

infanteriedivisie eindelijk rust. Het 7e, 16e en 17e linie kregen
een verlof in De Panne terwijl het 8A bivakkeerde in Zarren.

Niet voor lang echter want op 15 oktober stortte het Duitse front
in elkaar. Het Belgisch leger richtte nu ook zijn objectieven
noord en noordoostwaarts waarbij Oostende en Brugge in het
zicht kwamen. De Belgen staken de IJzervlakte over tussen
Nieuwpoort en Diksmuide om de snel terugtrekkende Duitsers
te achtervolgen.

Al op 16 oktober werd de 8ste infanteriedivisie opnieuw ingezet
waarbij hun route ging over Oostkerke en Diksmuide naar Esen,
Vladslo, Bovekerke, Koekelare, Aartrijke en  Zedelgem.

Op 17 oktober raakte het 8A nog betrokken bij de gevechten
rond Waardamme.

Tijdens het verdere verloop van de bevrijding volgde de 8ste

infanteriedivisie het kanaal Brugge-Gent waarbij zij het gebied
tot aan het afleidingskanaal van de Leie hebben ontzet.

Op 11 november om 11 uur, na 1.568 dagen oorlog, zwegen de
wapens en toen de wapenstilstand werd ondertekend, stonden
de infanteristen voor Mariakerke bij Gent.

Voor de kanoniers van het 8A eindigde de grote oorlog in Slijp-
dorp bij Drongen, ten noordwesten van Gent.

1918, Na de oorlog.

Op 21 november 1918 kreeg Gabriël een nieuwe vermelding in
het legerdagorder, waarbij hij voor “zijn moed en toewijding
gedurende zijn lange aanwezigheid aan het front”, werd verere-
merkt met het oorlogskruis 2de klasse.

Gabriël diende de volledige oorlog uit en hij kreeg dan ook op 1
februari 1919 een 8ste frontstreep toegezegd. Meteen werd hij
drager van het maximaal aantal te behalen frontstrepen.

Op 19 augustus 1919 kreeg mijn overgrootvader opnieuw onbe-
paald verlof. Hij verliet het leger en koos terug voor de burgerij
waarbij hem op 14 oktober 1932 eervol definitief verlof werd
verstrekt.

Gabriël huwde op 26 april 1922 met Flavie Callens met wie hij
een zoon en twee dochters kreeg. Het koppel vestigde zich in
Roesbrugge, waar zij een zogenoemde schipperswinkel ging
uitbaten en hij opnieuw ging handelen in granen en vetten.

Flavie, pas 44 geworden, overleed op 25 augustus 1933 na een
slepende ziekte. Mijn overgrootvader werd weduwnaar met 3
kinderen waarvan Charles 10 jaar oud, Marie-Louise er 8 werd
en Solange, mijn grootmoeder, toen amper 5 was.

Gabriël hertrouwde met Jéromie Herman, een kinderloos huwe-
lijk. Jéromie overleed op 21 mei 1956, zij werd 71.

Gabriël bleef in Roesbrugge wonen bij mijn grootmoeder tot hij
overleed op 15 oktober 1974,  hij is 87 geworden.

Gabriel werd onderscheiden met het “Oorlogskruis”,
“Yzermadaille 14-18”,” Het Vuurkruis”, “De Franse overwin-
ningsmedaille”,” Ridder en later Officier in de orde van Leopold
II.

Dit was het laatste deel van de Wachtmeester die de Groote
Oorlog begon bij 2A en eindigde bij  8A
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6 DECEMBER 2013

Dag van de Artillerie

Ondanks het barre weer nam de Korpscommandant
de tijd om in zijn toespraak de drie voornaamste
ontwikkelingen op te noemen die een duurzame
toekomst van het Bataljon zullen waarmaken.

Dit zijn onder andere een verdere uitbouw van de
samenwerking met de Franse Artillerie ten behoeve
van het Mistral luchtafweersysteem.

Verder de samenwerking van de vuursteuncapaci-
teit met deze van de Nederlandse vuursteuncom-
mando dat alle grondgebonden artillerie omvat. De-
ze samenwerking beoogt een latere samenwerking
met de Duitse  Artillerie waar de 105 en 120 mm
systemen een perfecte invulling zullen krijgen. Een
tijdige internationale verankering biedt de beste
voorwaarden om onze nationale artillerie de toe-
komst in te sturen.

Door de gunstige recrutering zijn de vuursteunpel-
etons van 4 naar 6 gegaan. Mede door het stapsge-
wijs terug opbouwen van de paracommandocapaci-
teit en het trainen van de peletons tot luchtvervoer-
bare eenheden vult het Bataljon de tekorten op bij

de voornaamste partners.

Ook zullen de kaders van onder-officieren en offici-
ren voor zowel de grondgebonden als voor de lucht-
verdediging worden gevormd tijdens hun opleidin-
gen en trainingen.

Ook de gouwe ouwe Unimog heeft afgedaan en is
vervangen door een Dingo

We zien een trotse CO paraderen voor de tribune.

En wie er ook nog bij was: Modest, al liet die zich deze
maal niet van zijn beste kant fotograferen.
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Surfing on the net
Regelmatig zoeken op het internet op nieuwigheden van ons geliefde 2A. Zelfs onze archivaris staat soms nog ver-
baasd van wat nu nog boven komt. De informatie stroom stopt niet meer.

Deze maal stootte we op een schrijver die ooit bij het 2de Artillerie Regiment behoorde:

Charles-Emmanuel-Joseph Poplimont
(Dendermonde, 26 april 1821 - Chorlton (UK), 7 februari 1887), "ridder in de Orde van Sint-Mauritius en Sint-Lazarus", was een
Belgisch militair, journalist, romanschrijver en genealoog. Hij trouwde in Brussel op 15 november 1845, Thérèse Pauline Césarine
Kesteloot, geboren in Parijs op 15 juli 1826 (echtscheiding te Laken op 2 september 1872), en hertrouwde vervolgens.Militair
Hij begon als jonge man aan een militaire loopbaan, verder dan wachtmeester in het 2de Artillerie Regiment dat in
Gent was gekazerneerd bracht hij het niet . Als autodidact besteedde hij zijn vrije tijd aan de studie van geschiedenis
en literatuur.De	reporter
Hij begon toen aan een loopbaan als journalist voor een krant in Gent.

Hij werd in 1858 oorlogscorrespondent in opdracht van de Belgische krant L'Observateur en
maakte reportages over de Frans-Italiaanse oorlog. Hij schreef zijn artikels in briefvorm en ze
hadden behoorlijk wat invloed. Ze werden naderhand in boekvorm gepubliceerd onder de titel
Campagne d'Italie. (de afbeelding toont de druk 2010, dwz dat het vandaag nog actueel is)De	genealoog
Verschillende families, die zijn talenten als verteller en zijn kunst om het verleden te herscheppen waardeerden, be-
gonnen op hem beroep te doen om hun familieverleden op schrift te stellen en zo begon hij zich aan genealogie en
heraldiek te interesseren. Hij publiceerde toen heel wat werken over Belgische en Franse adellijke families.

Hij had er geen moeite mee om hierin 'Wahrheit und Dichtung' te vermengen, zodat die werken met grote voorzich-
tigheid en een behoorlijke dosis scepticisme moeten worden gelezen en gebruikt.

Zijn gebruikelijke methode was om families te enten op andere meer illustere en bij voorkeur buitenlandse families,
die een min of meer gelijkende naam hadden. Hij toverde van uit het niets Engelse lords te voorschijn, of ook ge-
vluchte Katholieken uit de handen van de Hugenoten of 'Jacobites' die met koning James II na 1688 uit Engeland
waren gevlucht. Hij gaf hierbij zijn verbeeldingskracht de vrije loop.

Hij overleed in Chorlton (Manchester) terwijl hij aldaar opzoekingen deed over de Engels adel.

Hij schreef de volgende verzamelwerken:

 1863-1867: La Belgique héraldique. Recueil historique, chronologique, généalogique et biographique complet
de toutes les maisons nobles reconnues de la Belgique, Brussel, 1863-1867; 11 vol.

 1873-1875: La France héraldique, Saint-Germain, 1873-1875; 8 vol.Bibliograie
 Louis Tierenteyn, "Poplimont, Charles-Emmanuel-Joseph", in: Biographie Nationale de Belgique, deel XVIII,

1905, col. 32-33.
 Bibliographie nationale, deel III.
 Eugène De Seyn, Dictionnaire des sciences, des arts et des lettres de Belgique, II, bl. 833.
 Gustave Charlier, Le mouvement romantique en Belgique, 1815-1850, vol. 2, 1948
 Pierrre Halen, "Le Sequin du Juif", in : Lettres françaises de Belgique (dir. Robert Frickx et Raymond Trous-

son), Brussel, 1988, bl. 457.

Poplimont was een van de eerste lichting Wachtmeester in het jonge 2A.
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Schietstand Siegen anno 2014
Wie ooit gekazerneerd was in Siegen, kent de
schietstand aldaar. Zelfs tot in de jaren ‘80 gingen
de miliciens van  2A daar naar toe om hun eerste
schoten te lossen, soms tot veel jolijt van  de kame-
raden toen iemand in de grond schoot voor zich of
als de helm telkens voor het gezicht viel. Dit waren
schone tijden. De schietstand is in 1991 teruggege-
ven aan de stad bij de terugtrekking van het bezet-
tingsleger.

Opgericht door de Duitse Wehrmacht in de late ja-
ren 1930, stond het  daar nu te verkommeren.

1997 District Fischbacherberg: Studenten van de
middelbare school van Achenbach houden een
workshop aangaande maatregelen voor het ontwik-
kelngspotentieel van hun wijk. Zij stellen voor de
schietstand om te zetten naar een sport– en recrea-
tiepark

1998 Het stadsbestuur keurt de plannen goed.

Het zal echter nog tot 2006 duren eer het project
vorm krijgt. De Hoppmann stichting, een sociaal de-
mocratische vereniging, neemt het heft in handen,
samen met de stad Siegen.

Fondsen worden verworven mede door de steun
van  het  Duitse ministerie van stadsontwikkeling en
het ministerie van Noordrijn-Westfalen. De subsi-
dies bedragen 600.000 euro, waar de stichting nog
170.000 euro bijlegt en de stad Siegen 85.000 euro

2007 Voorstelling van het project.

De naam is: Schönundgut erfahrungsfeld

2009 De werken vangen aan met de afbraak van de
grote schietstand.

Enkel de standen aan de ingang van het schietge-
bied worden behouden.

Door de hoge jeugdwerkloosheid in de streek is het
een project geworden die de jongeren meer kansen
moet bieden.

Jongeren hebben het recht om uit te zoeken wat
hun sterke punten zijn en wat voor soort werk bij
hen past. SCHÖNUNDGUT zal helpen bij dit recht.

SCHÖNUNDGUT is een sociaal, vakmanschap, ar-
tistieke en natuurlijke gerelateerd project, dat wordt
ontwikkeld door werkzaamheden van werkloze jon-
geren onder begeleiding van gekwalificeerde pro-
fessionals.
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2010 De eerste spadesteek werd gegeven om het
werkhuis te bouwen. Dit is het eerste gebouw dat
door de werkloze jeugd wordt gebouwd.

Vanaf nu kon men de verdere werkzaamheden aan-
vatten onder beschutting. Tevens werd er al een
administratie in ondergebracht.

Een van de eerste stukken die het werkhuis heeft
voort gebracht is het kunstwerk aan de ingang van
het gebied. Binnen werd het in stukken klaar ge-
maakt waarna het buiten met de kraan werd samen
gesteld.

Het kunstwerk lijkt te zweven over het water.

2011 De aanleg van de BBQ weide en de aanplan-
tingen nemen plaats.

2012 Het eerste “taal-Circus” voor de jeugd tussen
7 en 14 jaar vind plaats. 65 kinderen zullen er gedu-
rende 2 weken speels experimenteren met taalex-
pressie. In 2013 neemt de 2de editie plaats met 125
kinderen.

Rabauki: een speels bouwproject voor kinderen. Na
een start in 2012, ook daar een tweede editie in
2013. Gedurende 3 weken bouwen 150 kinderen
ongeveer 65 hutten in hout naar eigen fantasie.

De schietstand veranderd snel. Vorig jaar is er aan-
vang genomen met het openlucht podium. Voortaan
zal hier muziek knallen in plaats van kogels. In de
kleine schietstanden wordt horeca geplaatst.
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hp : //goo. gl /ma ps /Gf soX , Via deze link kan u 360° kijken hoe het er nu uitziet (integraal intypen in browser)

Verdere informae en toekoms t vi nd u op de we bs i te : www.erfahrungsfeld-schoen-und-gut.de

Herhaalt de geschiedenis zich? Op 22 november 2011 reden er opnieuw pantsers op

Wie zijn ze, wat doen ze , zou Jambers zeggen. Per toeval zijn we dat tegengekomen j dens  het  sur fen op het  net .

Tevens werden er verkenningsvluchten gehouden. Meer op (zo in typen)

Wij vertrouwen op uw discree van wa t  u daar  gaat  zi en ni et  ver der  te ver tel len.
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Helaas, ook enige dierbaren zijn ons ontvallen. We krijgen niet alj d een be-
richt, het is dan ook via-via.

We zullen er ongetwijfeld vergeten, maar toch eren we zij die we goed hebben
gekend.

Op 11 oktober 2013 overleed Alex Adrien. Alex hee zi ch
gans zijn loopbaan ingezet voor 2A, een paar jaar geleden
is hij met pensioen gegaan. Hij was ook de man die ons
steeds vrolijk maakte met zijn berichtjes op facebook. Zijn
bekendste waren zijn "Goeie morgen,...." Voor de laatste
maal groeten we hem terug met "Rust zacht en goeie
reis"

Oproep !

1. Om onze geschiedenis van 2A te vervolledigen wat betreft de tradities en gebruiken zoe-
ken wij de namen van de kanonnen M108 en M109. Deze waren oa. Apollo, Brutus, Cea-
sar, waar telkens de eerste letter van de naam de batterij aangaf. Het liefst met foto.

2. We zoeken nog steeds naar fotomateriaal van het “Kwartier Helchteren”. We zien dat na
25 jaar verblijf bijna geen foto’s te vinden zijn. Van de kazernes van het voormalige BSD
zien we echter veel foto’s opduiken, zelfs van uit de tijd dat de Nazi’s ze heeft gebouwd.
Daar de toekomst van het Kwartier er niet rooskleurig voorstaat, is het misschien de gele-
genheid uw foto’s te delen.

3. Wij zoeken ook mensen die eens een stukje willen schrijven in de “Modest”. Dit kan een
eigen verhaal zijn, het kan een artikel zijn dat op een of andere wijze een link heeft met
2A.
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